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ימים ג'-ד' - 10-11 בספטמבר 2019, כפר המכביה

דיאטנים, רופאים, חוקרים וחברי עמותה יקרים,  

אנו שמחות להזמינכם לכנס המקצועי הרשמי של הדיאטנים בישראל. הכנס עוסק בעדכונים, חידושים ומגמות בעולם 

התזונה, הבריאות והחדשנות וכן במגוון גישות טיפול ופיתוח מקצועי ועסקי. 

כמדי שנה יערך בכנס יריד אקדמי, שיכלול תערוכת פוסטרים ומושב ייעודי תחת הכותרת "דיאטנים חוקרים ויוצרים", 

ייחודיים. בתערוכת המציגים הרחבה  ותיאורי מקרה  יוצגו עבודות מחקר מקוריות, תכניות התערבות חדשות  בהם 

יינתן מידע מקצועי ומקיף אודות מוצרי מזון חדשים וספרות מקצועית רלוונטית. אנו רואות בכנס זה הזדמנות חשובה 

למפגש עמיתים, העשרה מקצועית והפריה הדדית!

גב' עמית גנור  גב' עדינה בכר        

מנכ”לית עמותת עתיד יו”ר עמותת עתיד       

ועדת היגוי:

איילון,  דנה  סיני,  ד"ר טלי  נאור, ראגדה ברקאת,  רוחמה פרנקל, אתי  נברו,  בכר, אביגיל  ניבה שפירא, עדינה  פרופ' 

ד"ר ברוריה שר, אילנית סנאנס, שירי עפר, אורנית יונה, נועה ברקוביץ', לובה פלוטקין, עמית גנור.

שופטים בתערוכה המדעית:

פרופ' זכריה מדר, המכון לביוכימיה מזון ותזונה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית. המרכז האקדמי פרס.

ד"ר שרון עירון שגב, מרצה וחוקרת בתחום בריאות הציבור והפרעות אכילה בבית הספר למדעי התזונה, הפקולטה 

לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה' סמית, האוניברסיטה העברית, ירושלים.  ומרצה במרכז האקדמי פרס 

ברחובות. 

ד"ר סיגל טפר, מכללת תל חי.



התכנסות, הרשמה, וביקור בתערוכה  08:00-09:00

מליאת בוקר  09:00-11:30

ברכות:   09:00-09:30
פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת האגף לתזונה משרד הבריאות, מרצה בבית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה.  

עמית גנור, מנכלי"ת עמותת עתיד  

עדכונים משולחן האיגוד הדיאטטי  09:15-09:30
נציגה מהאיגוד.  

לאן נושבת הרוח בתזונה למחלות כבד?  09:30-10:00
פרופ' שירה זלבר-שגיא, ראש מגמת תזונה, בריאות והתנהגות, אוניברסיטת חיפה והמרכז הרפואי תל אביב.  

דיאטנים/ות מטפלים/ות באיבוד מסת שריר – כלים מעשיים לאבחון וטיפול בקליניקה  10:00-10:30
יאיר להב, דיאטן ספורט, פיזיולוג, המחלקה לתזונה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.   

מרכז בינתחומי לתזונה ופעילות גופנית. הרצאה בחסות חברת אבוט.  
Evaluating Research by understanding the metabolic fate of different low calorie sweeteners  10:30-11:00
Bernadene Magnuson, PhD ATS, Health Science Consultants Inc  הרצאה בחסות ענף המשקאות  

מקורם של רגשות - מרשתות מוחיות לחוויה רגשית   11:00-11:30
ד''ר יוליה גולנד, מרצה וחוקרת במרכז למוח ותודעה, בית ספר לפסיכולוגיה על שם ברוך איבצ'ר,   

המרכז הבינתחומי הרצליה.  

הפסקת קפה, כיבוד וביקור בתערוכה             11:30-12:00
                                  

מושבים מקבילים בוקר   12:00-13:30

מושב גסטרו – סוגיות "חמות" בגסטרואנטרולוגיה
יו״ר המושב: רוני ברוך, דיאטנית היחידה לתזונה ודיאטה, מכון גסטרו, המרכז הרפואי תל-אביב,   

יו"ר פורום תזונת גסטרו של עמותת עתיד.  

?Microbiome IBS & IBD- Is it enough data for implementation  12:00-12:25
סיגל פרישמן, דיאטנית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, בית חולים בילינסון, דוקטורנטית באוניברסיטה העברית.  

הזנות אנטרליות מיוחדות לתינוקות וילדים  12:25-12:50
בריגי'ט כוכבי, דיאטנית, מחלקת פגים וילדים, בית חולים ספרא לילדים, סגנית מנהלת המחלקה לתזונה,  

המרכז הרפואי שיבא.  
האם ניתן למנוע טיפול תרופתי בסטרואידים/ביולוגי בהזנה תוך ורידית בלבד בחולה קרוהן קשה  12:50-13:15

טרום ניתוח?  
ניצן קולונימוס, דיאטנית, היחידה למחלות מעי דלקתיות, היחידה לתזונה ודיאטה, בית חולים העמק עפולה.  

פאנל שאלות ותשובות   13:15-13:30
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מושב תרבות של תזונה ים תיכונית
יו״ר המושב: פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת האגף לתזונה משרד הבריאות,   

מרצה בבית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה.  

תזונה ים תיכונית, לא מה שחשבתם  12:00-12:20
פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת האגף לתזונה משרד הבריאות, מרצה בבית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה.  

תזונה ים תיכונית לאורך מערכת העיכול   12:20-12:40
ברברה רייחל, דיאטנית, היחידה לתזונה ודיאטה, מכון גסטרו, מרכז רפואי רבין, בילינסון.  

תזונה וחברה   12:40-13:00
פרופ' אליוט בארי, משרד הבריאות, ומנהל לשעבר בית ספר לבריאות הציבור של אוניברסיטה העברית והדסה.  

מתקשרים בריאות  13:00-13:20
אופיר ריכמן, מומחה לשיווק חברתי, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה, "אפשריבריא".  

דיון   13:20-13:30

מושב תזונת ספורט  
יו"ר המושב: איילת וינשטיין, דיאטנית קלינית וספורט, המרכז לרפואת ספורט ומחקר מכון וינגייט-   

המכון הלאומי למצוינות בספורט, המכללה האקדמית תל חי.  
גיא שלמון, דיאטן קליני וספורט, איש חינוך גופני ופיזיולוג, החוג למדעי התזונה במכללה האקדמית תל חי.  

חלבונים על מגרש האימון - מזון הוא הבחירה הראשונה  12:00-12:25
יאיר להב, דיאטן ספורט, פיזיולוג, המחלקה לתזונה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.  

.GO מרכז בינתחומי לתזונה ופעילות גופנית. הרצאה בחסות  
תוספים שהשטיפה יפה להם  12:25-12:50

בן-אל ברקוביץ, דיאטן ספורט, המחלקה לרפואת ספורט ומחקר, המכון הלאומי למצוינות בספורט, מכון וינגייט.  
Keto-Adaptation Endurance Exercise Performance  12:50-13:15

ד"ר יפתח גפנר, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, מרכז סילבן אדמס.  
מתאמנים על הקצה - תזונה מותאמת לעומס חום  13:15-13:30

מירי חדד,  דיאטנית קלינית וספורט.  
GO מושב בחסות  

מושב שוקלים מחדש - אתגרים טיפוליים בבני נוער בישראל  
יו"ר המושב: ד"ר טלי סיני, מנהלת יחידת מחקרי תזונה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, בית  

הספר למדעי התזונה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.  

פתיח: מחוץ לקווים – סיפורן של החברות הכי טובות   12:00-12:10
ד"ר טלי סיני, מנהלת יחידת מחקרי תזונה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, בית הספר   

למדעי התזונה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.  
בין מחשבה למציאות: הערכה עצמית של משקל הגוף בקרב בני נוער   12:10-12:30

ד"ר מיכל ברומברג, רופאת בריאות הציבור ואפידמיולוגית, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות.  
התפתחות מינית מוקדמת – סוגיה כבדת משקל  12:30-12:50

ד"ר טלי סיני, מנהלת יחידת מחקרי תזונה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, בית הספר   
למדעי התזונה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.  

 BMI – סיפור טיפולי-התבגרות, הורות והשפעתם על ה  12:50-13:10
טל שדה קון, דיאטנית, ראש צוות היחידה לתזונת ילדים, בית החולים לילדים ע"ש ספרא, שיבא, תל השומר.  

נוער ובריאטריה – תהליך השינוי. מה למדנו עד כה?   13:10-13:30
אירית חליפה קורצמן, דיאטנית, רכזת תחום בריאטריה, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.  
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ארוחת צהריים                                                  13:30-14:30

14:30-16:00 מושבים מקבילים צהריים  

מושב הטריוויה הגדול - שאלות בתזונה קלינית
יו"ר: ד"ר רונית ענבר, דיאטנית, מנהלת המחלקה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי תל אביב.  

החידון הקליני - בהשתתפות הקהל  14:30-14:40
Bעקבות ויטמין B1 - פרדוקס של חסר בעולם של שפע, אבחון וטיפול במצבי חסר  14:40-15:00

עינת הרשקוביץ, דיאטנית, היחידה לתזונה ודיאטה, מרכז רפואי ה"עמק".  
  TPN-תופרים את החליפה" – על קלורימטריה ב"  15:00-15:20

ד"ר רונית ענבר, דיאטנית, מנהלת המחלקה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי תל אביב.  
הרצאה בחסות חברת ניאופרם ישראל.  

המשקל האידיאלי של מרלין מונרו- איך? כמה? ולמה?  15:20-15:40
דרור בן נח, דיאטן, המחלקה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי תל אביב, מכבי שירותי בריאות.  

"תו תקן" למשקל - על תקנון משקל, מתי, למה ואיך?  15:40-15:55
לימור בן חיים, דיאטנית, המחלקה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי תל אביב.  

"הזוכה הגדול" בחידון הטריוויה התזונתית  15:55-16:00
הענקת פרסים בחסות חברת ניאופרם ישראל.  

איך לאכול את הרגש הזה?
יו"ר המושב: סנדי סוראני, דיאטנית, כותבת הבלוג "לשחרר את המשקל מבפנים".  

כלים לויסות רגשי בתוך הטיפול התזונתי  14:30-15:00
אורנית יונה, דיאטנית, מנהלת מרכז "דעת הגוף".  

להכיר את הנפש הרעבה - אכילה רגשית, אכילה כפייתית והתמכרות  15:00-15:30
הבנת התהליכים הרגשיים והתאמת דרכי הטיפול בכל אחד מהם.  
אורלי דרורי, עו"ס קלינית, דיאטנית, טיפול נפשי וגמילה מאכילת יתר.  

לאכול. לצלם. להרגיש. דימוי גוף בעין המצלמה.   15:30-16:00
אודליה צעידי זומר, צלמת ופוטותרפיסטית.  

כיוונים חדשים בטיפול בסוכרת - חשיבה מחוץ לקופסה
יו"ר המושב: חגית גילבר, דיאטנית במרפאות סוכרת בשירותי בריאות כללית ובצוות מוביל פורום סוכרת.  

SGLT2  14:30-15:00 אופק חדש לטיפול בחולי סכרת מסוג 2
ד"ר רקפת בכרך מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית, מחוז שו"ש, קופת חולים כללית.  

Boehringer Ingelheim Israel Ltd הרצאה בחסות חברת  
מרפאה וירטואלית, טיפול בסוכרת הדור הבא  15:00-15:30

מאיה לרון הירש, דיאטנית במכון האנדוקריני ובמרפאת סוכרת וירטואלית בביה"ח שיבא תל השומר.  
גלוטן וסוכרת - מה אנחנו יודעים על הקשר ביניהם?   15:30-16:00

חגית גילבר, דיאטנית במרפאות סוכרת בשירותי בריאות כללית ובצוות מוביל פורום סוכרת.  
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תזונה ומח - הקשר הבלתי נמנע
יו"ר המושב: פרופ׳ ניבה שפירא, ראש החוג לתזונה, המכללה האקדמית אשקלון.  

הדס חרדון דיאטנית, מרכזת המרפאה לאורח חיים בריא לחולי טרשת נפוצה, מכבי שירותי בריאות.  

על תזונה ואלצהיימר  14:30-14:50
פרופ' ניבה שפירא, ראש החוג לתזונה, המכללה האקדמית אשקלון.  

על תזונה וטרשת נפוצה  14:50-15:10
הדס חרדון דיאטנית, מרכזת המרפאה לאורח חיים בריא לחולי טרשת נפוצה, מכבי שירותי בריאות.  

על פרקינסון והזדקנות המוח  15:10-15:30
ד"ר סילביה מנדל, יועצת פרקלינית- מחקר וחדשנות.  

פאנל מומחים - פוטנציאל הדיאטן במניעה והאטה של הזדקנות המוח  15:30-16:00
פרופ' ניבה שפירא, ראש החוג לתזונה, המכללה האקדמית אשקלון.  

הדס חרדון, מרכזת המרפאה לאורח חיים בריא לחולי טרשת נפוצה, מכבי שירותי בריאות.  
ד"ר סילביה מנדל, יועצת פרקלינית - מחקר וחדשנות.  

יוספה כחל, דיאטנית, רכזת תחום תזונה בגריאטריה, המחלקה לתזונה, משרד הבריאות.  
נורית גריאני, סגנית מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, דיאטנית היחידה להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ת"א.  

עדות מהשטח - אסתר גונן, דיאטנית, דוקטורנטית ומרצה, המחלקה למדעי התזונה,   
אוניברסיטת אריאל בשומרון..  

הפסקת קפה  16:00-16:15

סדנאות אחר הצהריים   16:15-17:00

סדנת שיווק בדיגיטל - מסרטון במדיה החברתית ללקוח משלם בקליניקה 
סרטוני וידאו במדיה החברתית הם כלי השיווק המשמעותי ביותר לשנת 2019. בסדנה תקבלו כלים  

לכתיבת תסריט בצורה נכונה שיגביר את החשיפה ליותר לקוחות פוטנציאליים וללא עלות.  
 

בתיה אלימלך, דיאטנית סוכרת, יזמית, יוצרת סרטונים ובלוגרית.  

סדנה: מהשתוקקות לאכילת יתר – התשובה המדיטטיבית
תהליך ההשתוקקות שלנו לאוכל ואכילה מתחיל במגע בין החושים לסביבה החיצונית והפנימית.  
ראיה בהירה של רצף ההתרחשויות, תיצור סדקים בתהליך זה ותאפשר שינוי התנהגותי. תוקדש  

תשומת לב למקומם של הדפוסים המנטליים בתהליך והשפעתם על תגובתיות חוזרת ונשנית - הרי  
היא אכילת יתר.  

הסדנה תציע תרגולים שיאפשרו התבוננות בשלבי התהליך, המשתתפות והמשתתפים בסדנה יקבלו  
הקלטה קולית של התרגולים.  

 
אסנת כהן, דיאטנית ופסיכותרפיסטית גוף נפש רוח, M.A בהנחיית קבוצות בשילוב אומנויות.  

ההרשמה לסדנאות הינה מראש בלבד בעת הרישום לכנס, מספר המקומות מוגבל.

-05-



יום ד' 11.9.19 כפר המכביה רמת גן

סדנאות בוקר  08:00-08:45

התכנסות, הרשמה, וביקור בתערוכה  08:00-09:00

סדנה בנושא הטיפול התרופתי ככלי עזר לטיפול התזונתי בהשמנה 
בארץ קיימות כיום ארבע תרופות המאושרות לטיפול בהשמנה. הטיפול התרופתי מצטרף לסל  

הכלים שברשותנו לעזור למטופלים לצלוח את הליך השינוי התזונתי לעבר אורח חיים בריא. בסדנה  
נעמוד על סוגי התרופות, מנגנון הפעולה שלהן והתאמתן למטופל בהתאם לאנמנזה התזונתית שלו.  

 
דפנה פכטר, דיאטנית ראש צוות תחום השמנה, המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל,   

המחלקה לתזונה, שיבא.    

)BE מקלפים את הרגש – סדנה לעבודה עם קלפים טיפוליים לאכילה רגשית )בוחרת
קלפים מסייעים לנו כמטפלים להרחיב את השיח לתהליך של זיהוי רגשות, תחושות ומחשבות  

המסתתרים מאחורי הרעב הרגשי וליצור שיח לא שיפוטי המאפשר דיוק, חמלה והכלה. הקלפים של  
בוחרת Be הם כלי נוסף וייחודי לעבודת הדיאטנים. בסדנה תתנסו בעבודה עם הקלפים בצורה  

חווייתית ותלמדו כיצד ניתן לשלב את  לפים בטיפול פרטני וקבוצתי.  

שרון טיברג יעקב ומורן רייכמן מיירנץ, דיאטניות.  

ההרשמה לסדנאות הינה מראש בלבד בעת הרישום לכנס, מספר המקומות מוגבל.

מליאת בוקר  09:00-11:30

ברכות: עדינה בכר, דיאטנית, יו"ר עמותת עתיד.  09:00-09:30
הענקת פרס עמותת עתיד על קידום התזונה בארץ ובעולם, ע"ש אדוה היימן ז"ל  

ד"ר טלי סיני, מנהלת יחידת מחקרי תזונה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, בית הספר למדעי  
התזונה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.  

הענקת מלגות לזוכה בתחרות הפוסטרים המדעיים, ע"ש ציפי פלכסר ז"ל.   
הדרך מדעה קדומה לטיפול - תובנות מפיזיולוגיה של השמנה  9:30-10:00

ד״ר דרור דיקר, יו״ר החברה לחקר וטיפול בהשמנה. הרצאה בחסות חברת טבע.  
ישראל מיובשת - כלים לקידום ועידוד שתייה ורוויה  10:00-10:30

לימור בן חיים, דיאטנית, המחלקה לתזונה ודיאטה, המכון לאנדוקרינולוגיה, סכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם,  
המרכז הרפואי תל אביב. הרצאה בחסות חברת ויסצקי.  

למה לזברות אין אולקוס? על סטרס והמוח  10:30-11:00
ד"ר ליאת יקיר- ד"ר לגנטיקה מולקולרית, בוגרת מכון ויצמן למדע. הרצאה בחסות חברת יוניליבר.  

The MAD Green-MED  11:00-11:30
פרופ' איריס שי, חוקרת תזונה ומחלות כרוניות, אוניברסיטת בן גוריון.  

הפסקת קפה, כיבוד וביקור בתערוכה                                              11:30-12:00
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מושבים מקבילים בוקר   12:00-13:30

רפואה טרנסג'נדרית
יו"ר המושב: דנה ויינר, דיאטנית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר.  

לימור בן חיים, דיאטנית, המחלקה לתזונה ודיאטה, המכון לאנדוקרינולוגיה, סכרת, מטבוליזם ויתר  
לחץ דם, המרכז הרפואי תל אביב.  

רפואה טרנסג'נדרית  12:00-12:20
פרופ' יונה גרנימן, מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה, סכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי תל -אביב.  

הכירורגיה הקוסמטית   12:20-12:40
ד"ר אלון לירן, רופא מומחה בכיר, מחלקה לכירורגיה פלסטית וביחידה הארצית לטיפול נמרץ בכוויות,  

המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר.  
נעים להכיר - הקשת הטרנסית  12:40-13:00

אלה אמסט, מנהלת קשרי חוץ, עמותת מעברים לקהילה הטרנסית.  
תזונה בין המעברים - הטיפול התזונתי במתבגרים ובמבוגרים טרנסג'נדרים  13:00-13:30

טליה רוזנפלד, דיאטנית פגים וילדים, המחלקה לתזונה ודיאטה, מרפאת אנדוקרינולוגיה ילדים,   
בי'ח 'דנה דואק' לילדים, המרכז הרפואי תל אביב.  

לימור בן חיים, דיאטנית, המחלקה לתזונה ודיאטה, המכון לאנדוקרינולוגיה, סכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם,  
המרכז הרפואי תל אביב.  

מי מפחד מהמטופל הנפרולוגי? ממלאים את ארגז הכלים  
יו"ר המושב: דרור בן נח, דיאטן, המרכז הרפואי תל אביב, מכבי שירותי בריאות.  

 CKD תחת שמי ים התיכון: הדיאטה הים תיכונית במטופלי  12:00-12:20
טל דגן, דיאטנית, בית החולים שערי צדק, לשכת הבריאות המחוזית ירושלים.  

CKD חי, צומח, דומה? על המשמעות שבמקור צריכת החלבון במטופלי  12:20-12:40
דרור בן נח, דיאטן, המרכז הרפואי תל אביב, מכבי שירותי בריאות.  

 CKD אצא לי הצ'וקה - סקירת מזונות הרלוונטיים לטיפול התזונתי במטופלי  12:40-13:00
גל הרשקוביץ, דיאטנית, בית החולים רמב"ם, שירותי בריאות כללית.  

לטפל בכליות דרך הלב – כלים להגברת ההיענות במטופלים הסובלים ממחלות כרוניות   13:30-13:00
ד"ר משה משעלי, פסיכולוג מומחה ופסיכותרפיסט, בית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה.  

הרצאה בחסות חברת שייר/טקדה  
מושב בחסות חברת שייר/טקדה וחברת ניאופרם ישראל.  

מהגינה למדפסת – מגמות וכיוונים במזון
יו"ר המושב: אורנה לוי, דיאטנית, ייעוץ אסטרטגי, מזון, בריאות ותעשייה.  

חלבוני העתיד - 10 מיליארד אנשים ב-2050, איך נייצר 70% יותר מזון בצורה יעילה, בריאה וברת קיימא?   12:00-12:15
  .The Kitchen אלון עידן, תזונאי קליני וספורט, מנהל איתור טכנולוגיות חממת  

מהמדפסת לצלחת - איך מנגישים את המידע לציבור   12:15-12:30
מריאנה אורבך, דיאטנית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, קופת חולים כללית, דן פ"ת.  

בשר בעידן של קיימות   12:30-12:45
ארתורו גייפמן, מנכ"ל משותף, פרוסולב טכנולוגיות בע"מ.  
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מתועש או מותסס? כל מה שכדאי לדעת על טופו  12:45-13:00
נטלי שמש, דיאטנית, חברת פורום צמחונות-טבעונות של עמותת עתיד.  

שונאים גלוטן, אוהבים כוסמין - אודות ההבדלים בין חיטה מודרנית ודגנים עתיקים  13:00-13:15
הדס יריב, טכנולוגית מזון ומוסמכת בתזונה, יועצת מדעית לתעשיית המזון.  

הצרכן והרשת החברתית  13:15-13:30
Associate Director Digital Customer Engagement IM & EU Teva ,אורי גורן  

דיאטנים חוקרים ויוצרים - לקראת 2020
הרצאות בסגנון TED במגוון תחומים

יו"ר מושב: ד"ר טלי סיני, דיאטנית, מנהלת יחידת מחקרי תזונה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות,  
וביה"ס למדעי התזונה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.  

ד"ר שרון מאור, דיאטנית, המחלקה לרפואת ספורט ולמחקר והמכללה האקדמית- מכון וינגייט, רכזת תחום  
בריאטריה, מחוז ת"א יפו, שירותי בריאות כללית.  

בריאטריה: טרנדים בהרכב גוף אחרי ניתוח שרוול   12:00-12:15
ד"ר שירי שרף-דגן, דיאטנית ואפידמיולוגית, אסותא מרכזים רפואיים והמחלקה למדעי התזונה, בית הספר למדעי  

הבריאות, אוניברסיטת אריאל.    
ספורט: הרגלי ההידרציה של ספורטאים בישראל   12:15-12:30

בן-אל ברקוביץ, דיאטן ספורט במחלקה לרפואת ספורט ומחקר, המכון הלאומי לספורט, מכון וינגייט.  
גיל הזהב: השפעות תזונתיות ועוד על כח השריר    12:30-12:45

רונית דויב, דיאטנית, סטודנטית לתואר מוסמך במדעי התזונה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש סמית,  
האוניברסיטה העברית בירושלים.  

סוכרת: מאפיינים קליניים במגזר הערבי  12:45-13:00
חנין עוביד, דיאטנית, בית חולים רמב"ם, לאומית שירותי בריאות.  

נפרולוגיה: הערכה ארוכת טווח של הסטטוס התזונתי בחולי דיאליזה  13:00-13:15
ד"ר שרה בנימיני, דיאטנית ביחידת הנפרולוגיה במרכז הרפואי וולפסון, שירותי בריאות כללית, ומרצה במכללת תל חי.  

הפרעות אכילה:  צידה לדרך – תכנית שיקום לצעירות עם הפרעות אכילה קשות  13:15-13:30
ד"ר עדית זהר בז'ה, דיאטנית, המחלקה להפרעות אכילה מבוגרים, המרכז הרפואי שיבא, תה"ש.   

ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה.  

ארוחת צהריים  13:30-14:30

14:30-16:00 מושבים מקבילים צהריים  

"לחשוב מחוץ לבטן"- מודל הטיפול המשולב בהשמנה
יו"ר המושב: דפנה פכטר, דיאטנית ראש צוות, תחום השמנה, המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל,   

המחלקה לתזונה, שיבא.   

"המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל" - הצגת המודל המשולב לטיפול בהשמנה, טיפולים מיוחדים  14:30-14:50
ואפליקציות חדשניות  

דפנה פכטר, דיאטנית ראש צוות, תחום השמנה, המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל, המחלקה לתזונה, שיבא.  
"קלה במים"- השפעת המים על הטיפול התזונתי בבריכה  

סימונה גידרון, דיאטנית מטפלת במים, תחום השמנה, המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל, המחלקה לתזונה, שיבא.  
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"השמנה מונוגנטית"- השמנה כביטוי למחלות גנטיות נדירות   14:50-15:20
  ד"ר גבי ליברמן, רופאת השמנה, מנהלת המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל, מכון אנדוקריני, שיבא.

אי אפשר בלעדיה: פעילות גופנית ושימור משקל מופחת  15:20-15:40
פרופ' גל דובנוב-רז, רופא ספורט, אחראי תחום הספורט במרכז, מנהל מרפאת ספורט ופעילות גופנית, שיבא.  

"משורוול לא מנותח"- טיפולים בריאטריים אנדוסקופיים מתקדמים לירידה במשקל  15:40-16:00
ד"ר אלון לנג, רופא גסטרו, מנהל השירות לתזונה קלינית ואנדוסקופיה בריאטרית, מכון גסטרואנטרולוגיה, שיבא.  

תרבות, בריאות ומה שביניהם
יו"ר המושב: ד"ר נוהא זידאן, דיאטנית אחראית האוכלוסייה הערבית, מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית.  

רוחמה פרנקל, דיאטנית ארצית מגזר חרדי נשים, יועצת אגף התזונה משרד הבריאות.   
מקדמת בריאות עירונית, עיריית בני ברק.  

The "traditional" nutritional challenges, the Arab youth in Israel  14:30-14:40
רגדה ברכאת, דיאטנית, מפקחת באגף התזונה הארצי ואחראית תזונה אוכלוסייה ערבית- משרד הבריאות.  

"מיעוט בתוך מיעוט" הבחירה הטבעונית באוכלוסייה הערבית  14:40-14:50
הגר מילר, דיאטנית, שירות בריאות כללית, מחוז ת"א –יפו  וחברת פורום תזונה מהצומח.  

"באלינג'ירה" תזונה ותרבות בעדה האתיופית   14:50-15:10
  אריאלה קטמאו, דיאטנית, שירות בריאות כללית, מחוז שרון-שומרון.

"לא על הכוסמת לבדה" - תזונה בקרב יוצאי חבר העמים לשעבר  15:10-15:30
שבע גולדנברג, דיאטנית, מנהלת שירות תזונה בבית חולים הרצוג, ירושלים.  

"גלאט כושר" ארגז כלים יישומי לעבודה עם המטופל/ת החרדי/ת  15:30-15:50
רוחמה פרנקל, דיאטנית ארצית מגזר חרדי נשים,  יועצת אגף התזונה משרד הבריאות.   

מקדמת בריאות עירונית, עיריית בני ברק.  
פאנל שאלות ותשובות  15:50-16:00

הרזיה ודיאטות בגיל הזהב – לא כל הנוצץ זהב הוא
יו"ר המושב: אתי נאור, דיאטנית, פורום גיל הזהב.  

Metabolic Lab Tel Aviv - Room Calorimeters ,צחי כנען, דיאטן, מכבי שירותי בריאות  

באה בימים? או באה תמיד? אפידמיולוגיה ומאפיינים של השמנה בגיל השלישי  14:30-15:00
אסף בוך, דיאטן, דוקטורנט, המכון לאנדוקרינולוגיה, סכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי תל -אביב.  

טיפול תרופתי ובריאטרי בגיל הזהב – המלצות מהשטח  15:00-15:20
ד"ר יעל סופר, מנהלת מרפאת השמנה, המכון לאנדוקרינולוגיה, סכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם,   

המרכז הרפואי תל-אביב.   
דיאטת הזהב לגיל הזהב – יש דבר כזה?  15:20-15:40

ד"ר שון פורטל, דיאטן ספורט, פיזיולוג מאמץ, המכללה האקדמית בווינגייט, המרכז לתזונה וספורט בהתאמה  
למבנה גוף.  

פעילות גופנית וירידה במשקל בגיל השלישי - כן? לא?  15:40-16:00
יאיר להב, דיאטן ספורט, פיזיולוג, המחלקה לתזונה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.   

מרכז בינתחומי לתזונה ופעילות גופנית.  
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"להקדים תרופה למכה" - התייחסות אחרת לתזונה בילדות עשויה למנוע התפתחות הפרעות אכילה בבגרות
יו"ר המושב: חני סקאל, דיאטנית ראשית, לאומית שירותי בריאות.  

טיפול CBT ב-ARFID )צריכת מזון המנעותית/מצמצמת(  14:30-15:00
עדי שמיע עצמון, פסיכולוגית קלינית, נופר ואליק דיאטנית, בית חולים שניידר לילדים.  

שיטות חינוך הוריות והשפעתן על תזונת הילד  15:00-15:30
עינת לב ארי, דיאטנית, לאומית שירותי בריאות.  

טיפול בהשמנת ילדים מבלי לגרום נזק  15:30-16:00
ד"ר חדוה בן משה, דיאטנית, לאומית שירותי בריאות.  

הפסקת קפה  16:00-16:15

אסיפה כללית   16:15-17:00
סיכום שנתי - עמית גנור, מנכ"לית עמותת עתיד   

תוצאות בחירות לוועד העמותה    
דו"ח שנתי – רו"ח שי כהן   

פוסטרים נבחרים המוצגים בתערוכה המדעית

 A Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Assess the Effect of a Probiotic Mixture on Symptoms
 and inflammatory markers in Women with Diarrhea-Predominant IBS
 Keren Hod MSc, Ami D. Sperber MD, MSPH, Yishai Ron MD, Mona Boaz PHD, RD, Ram Dickman MD,
 Shlomo Berliner MD, Zamir Halpern MD, Nitsan Maharshak MD, and Roy Dekel MD

 Dietary vitamin E and C intake is inversely associated with features of nonalcoholic fatty liver disease 
 Ivancovsky-Wajcman Dana, Fliss-Isakov Naomi, Salomone Federico, Webb Muriel,  Shibolet Oren,  Kariv
 Revital, Zelber-Sagi Shira

 Nutritional deficiencies and gastrointestinal related side effects following one anastomosis gastric
 bypass
 Yafit Kessler (RD, Msc), Dana Adelson (B.Med.Sc), Limor Mardy-Tilbor (RD, MAH), Tair Ben-Porat (RD, MPH),
 Amir Szold (MD), David Goitein (MD), Nasser Sakran (MD), Asnat Raziel (MD), Shiri Sherf-Dagan (RD, PhD)

 Trauma history and eating behaviors among women: the mediating role of psychopathology.
 Dicker, S. D., Greene, T., Gelkopf, M.

 Use of preoperative total parental nutrition is associated with clinical and laboratory
 remission in severe active Crohn’s disease
 N. Kolonimos, M. S. Berns, L. Hai Katvan, M. Zelcer, O. A. Hatoum, N. Sakran, I.M. Gralnek, E. Zittan

חינוך חוויתי לתזונה נבונה לשיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית  
אסנת בירנבאום.  

יצירת כלי טיפולי זמין ומצולם -אלבום צילומים של העשרות המזון הקיימות בבית החולים.   
הילה רובינשטיין ורינה גורביץ.  
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דרכי הגעה:
מרכז הכנסים, כפר המכביה: רח' פרץ ברנשטיין 7, רמת גן. כתובת: 

חניה חינם בכפר המכביה בזמן הכנס, על בסיס מקום פנוי. חניה: 

מתחנת הרכבת ארלוזרוב, קו אוטובוס 55 תחבורה ציבורית: 

מהתחנה המרכזית החדשה ת"א קוים 35, 70, 71 לרח' פרץ ברנשטיין  

ממסוף כרמלית קו 30 לרח' פרץ ברנשטיין  

מקניון אילון קו 67 לרח' פרץ ברנשטיין  

מבת ים קו 43 לרח' פרץ ברנשטיין  

דמי ביטול:

ביטול עד 1 בספטמבר: החזר דמי השתתפות בניכוי 50 ש"ח דמי טיפול

ביטול לאחר ה 2 בספטמבר: ללא החזר דמי השתתפות 

למפת הגעהלהרשמה לחץ כאן

דמי השתתפות:
הרשמה מוקדמת  עד 1.8.19:

  

הרשמה מאוחרת  מה-2.8.19:

הרשמה בבוקר הכנס:

דמי השתתפות לסטודנטים, סטאג'רים, מציגי פוסטרים  ופנסיונרים חברי עמותת עתיד בלבד:

שני ימי הכנס 10-11.9 יום ג'  10.9 בלבד   יום ד'  11.9 בלבד   
350 ש"ח 220 ש"ח  220 ש"ח  חברי עמותת עתיד 
530 ש"ח 280 ש"ח  280 ש"ח  שאינם חברי עמותת עתיד 

שני ימי הכנס 10-11.9 יום ג'  10.9 בלבד   יום ד'  11.9 בלבד   
390 ש"ח 240 ש"ח  240 ש"ח  חברי עמותת עתיד 
570 ש"ח 300 ש"ח  300 ש"ח  שאינם חברי עמותת עתיד 

שני ימי הכנס 10-11.9 יום ג'  10.9 בלבד   יום ד'  11.9 בלבד   
420 ש"ח 260 ש"ח  260 ש"ח  חברי עמותת עתיד 
610 ש"ח 320 ש"ח  320 ש"ח  שאינם חברי עמותת עתיד 

שני ימי הכנס 10-11.9 יום ג'  10.9 בלבד   יום ד'  11.9 בלבד   
270 ש"ח 170 ש"ח  170 ש"ח   

יום ג' -ד' 10-11.9.19 כפר המכביה רמת גן

https://atid-2019.forms-wizard.co.il/users/new
http://www.kmc-events.co.il/index.php?dir=site&page=forms&op=submit&cs=5001
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